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§101 Mötets Öppnande
Ordförande Marie hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.



§102 Godkännande av Dagordningen
Dagordningen godkänns i utsänt skick.

§103 Caféansvarig närvarande inför planering Pudelns Dag
Ulrika deltar som ansvarig för Utställnings Caféet och vi går igenom vad som finns och vad som 
saknas och behöver kompletteras inför Pudelns Dag den 1 september. Styrelsen kommer bidra med 
hembakat till försäljning, och Ulrika kommer ha Helen och Heidi med i arbetet i cafét på plats, som 
vanligt.

Efter Ulrikas genomgång bryter vi för kort fika innan mötet återupptas

§104 Föregående Mötesprotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna

§105 Rapporter – Kassören – Resultat, Övriga
Inger låter hälsa att läget är oförändrat, inget hänt ekonomiskt sedan förra rapport.

§106 Arkiveringsavtal
Protokoll för Svenska Pudelklubben Västra Avdelningen. Marie gått igenom avtal för hur vi ska 
arkivera alla våra protokoll vi haft genom åren. Hon har pratat med ansvarig arkivarie Alexandra 
om ett möjligt upplägg för detta. Kostar 70 kr per Arkivlåda per år ( motsvarar ca 10 pärmars 
innehåll) Sedan tillkommer timkostnad á 565 / tim att lägga upp allt material digitalt, så Marie ska 
återkoppla efter vi räknat på ungefär den mängd material vi har , vad det skulle ta dom i tid att 
konvertera.
 
§107 Skrivelser In – Ut
. CS – Sveriges Hudndungdom inbjuder till Årsmöte -  Den 22 – 23 september -  Tagit del
. CS -  Forskningsnyheter nr 5 , 2018, bl a om forskning av längre liv hos Labradoren – Tagit 
del.
. Brattpets Sommaren 2018, semester v 29 – 32 – 16 juli – 12 augusti – Under den tiden kommer 
Michael ej vara tillgänglig på mejl eller telefon – Tagit del
. CS – Utökning av Ras – Pudel – Passiv elev Carina Johansson – Tagit del
. CS – Beslut från Disciplinnämndens Sammanträde 180525 -  Tagit del, och inget som avser 
pudel.
. CS – Medlemslista SPK 1 juli  - SKK har tagit över vår medlamshantering nu vilket innebär att 
vi har samma medlemsnummer som hos SKK -  Tagit del, och måste nu utse någon i styrelsen att ha
ansvar för dessa listor när de kommer, förslagvis vår Kassör som kommer att tillfrågas.
. CS – Förfrågan utökning av rasregistret – C L Westin – Tagit del och Kamilla svarat CS och 
godkänt förfrågan.
. Annika Gripencreutz – Pudel SM 2018 – Kommer att finnas monter uppe i Backamo på Pudel 
SM och fråga kommit från Annika om någon i styrelsen har möjlighet att ställa upp och hjälpa till. 
Tyvärr så antingen tävlar vi själva där eller har förhinder, så Amnada ska meddela om att vi tyvärr 
inte kan vara behjälpliga denna gång.
. CS – Icke hänvisning från UKK – två uppfödare på Pudel – Tagit del
. CS – Avelsfunktionärsutbildning -  Tagit del
. CS – Nomineringar SKKs Förtjänsttecken och Hamiltonplaketten, inne före 15 november – 
Tagit del.
. CS – Auktorisationer Exteriördomare – 2 nya domare på alla storlekarna – Tagit del
. CS – Föreläsning och dylikt inom Fysioterapi – Tagit del, tyvärr uppåt Uppsala så lite för långt.
. Studiefrämjandet – Ledarutbildningar i höst – Tagit del
. CS – Icke hänvisning – Tagit del, inget som avser Pudel.
. CS – SPKs Verksamhetskonferens 2018 , 27/10 – 28/10 – Skicka 2 stycken från styrelsen, utse 



dessa och ta beslut på nästa möte.
. Förtjänsttecken – Tack för blommor i samband med 50 – årsdag – Lena skrivit och tackat 
styrelsen.
.  Brattpets – Rabatter hos Brattpets , gäller Uppfödare, Medlemmar och nya valpköpare -  Tagit 
del och ska lägga ut information på Facebook om detta.
. CS – Protokoll 5 & 6 – Tagit del

§108 Aktiviteter
. Pudelns Dag – Ulrika varit här tidigare i mötet för planering. Alla deltagande i styrelsen 
informerade om upplägg och planering och de frivilliga som kommer delta med aktiviteter. Amanda
ska fråga Pernilla i Torslanda som utbildar Terapihundar och även har trim , om hon kan och vill 
komma denna dag, kanske har hon produkter att sälja och även info om utbildning av just 
terapihundar.
. Vardagsvård – Dela annonsen som ligger på Facebook och även se om den kan läggas ut i 
Klippkursgruppen på Facebook.
. Bad och Fön kurs – Kamilla pratat med Mona Stenholm på Tjolöholm om att få möjlighet 
använda hennes trim för detta ändamål, och Mona svarat ja på detta, så kommer återkoppla till 
henne och lägga upp planering för kurs 2019.
. Byte av Styrelselokal till Mölndals Hundsällskap – Blå Stjärnan sagt upp vårt avtal då de pga 
den nya Dataskyddslagen ej vill ha obehöriga på 2a våningen. Marie mejlat Pelle om att vi 
fortfarande vill använda Blå Stjärnan för våra årsmöten . Mölndals Hundsällskap vår nya lokal där 
vi även har möjlighet att få ta med oss våra hundar på möten.
. My Dog – Vilka vill hjälpa till? Amanda kommer att mejla listan med intresserade till Felicia, så 
planering kan börja med styrelsens Ok. Amanda kommer informera Felicia om vad vi önskar i 
montern, och Ingela kommer eventuellt kunna hjälpa oss att skapa det bildspel vi så gärna vill ha 
gjort med bilder på våra pudlar i olika situationer och aktiviteter, färger och storlekar och olika 
klippningar.
. Domare – Kamilla skicka listan på våra kontrakterade domare till styrelsen.
. Tryck på västar – Marie har kontakt med Tommy på  Abzolut Reklam om tryck och priser att 
lägga upp och sedan trycka. Västar hittade som kan passa på Engelsons , 295:- för de grå, 395:- för 
de svarta. Återkopplar detta på nästa möte.
. Valberedningen – Inbjudna från styrelsen att delta på September mötet, men de har meddelat 
förhinder och kommer på vårt möte i oktober.

§109 Pudelnytt / Hemsidan / Facebook
1 september Deadline för Pudelnytt. Våra andra kanaler uppdateras kontinuerligt.

§110 Övriga frågor
Marie hittat en billig bod / byscha på Marketplace för 10.000 kr. Reka om det skulle finnas någon 
plats för oss att sätta upp en sådan för att på så sätt kunna skapa ett mer aktivt Västra avdelning, 
med våra egna kurser coh aktiviteter. Höra oss för , och fortsätta prata på nästa möte.

§111 Nästa Möte 26/9 kl 18.00, Mölndals Hundsällskap
Styrelsen informerad

§112 Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:
Ksmilla Börjesson, sekreterare Marie Torgerson , ordförande
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